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Leiderdorp, 14 juli 2015  

 

 

Geachte leden van de Raad,  

 

Hierbij willen wij u graag informeren over de start van drie nieuwe 

Rekenkameronderzoeken, namelijk: 

- Projectmatig Realiseren 

- Burgerparticipatie bij grote ruimtelijke projecten 

- Integriteit 
 

Onderzoek Projectmatig Realiseren 

Begin dit jaar verscheen het rekenkamerrapport over de Sterrentuin.  Raad en  college 

deelden de kritische conclusies van dit onderzoek. In zijn reactie (van 7 april 2015) wijst  

het college er op dat na de interne evaluatie van de Sterrentuin organisatie breed is 

geïnvesteerd in het projectmatig realiseren (PMR).  Dit zou moeten leiden tot de 

noodzakelijke verbeteringen. Het college noemt drie recente projecten waarbij het proces 

PMR is ingericht. 

Voor de rekenkamer was dit aanleiding voor een follow-up onderzoek, met twee 

hoofdvragen: helpt PMR de problemen te voorkomen, zoals die bij de Sterrentuin zijn 

geconstateerd, en wordt PMR in de praktijk consequent uitgevoerd? 

Afgezien van rapportage en presentatie, bestaat het onderzoek uit twee delen. Een 

bureauonderzoek waarbij PMR wordt afgezet tegen de bevindingen van het Sterrentuin-

onderzoek. En een drietal casestudies bij de drie door het college genoemde projecten: de 

Brede School Oude Dorp, Brede School West en de 3D’s. Het uiteindelijke doel is vast te 

stellen of de gemeente dankzij PMR inderdaad een verbeterslag heeft gemaakt bij de 

ontwikkeling en realisatie van projecten. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Atos Consulting. Het streven is dat dit project voor 

het einde van dit jaar wordt afgerond. 

 

Onderzoek Burgerparticipatie bij grote ruimtelijke projecten 

De afgelopen jaren is in de gemeente ophef onder de bevolking ontstaan ten aanzien van 

enkele grote bouwprojecten, zoals IKEA en de Meas-locatie. Bij deze projecten zijn 

langdurige bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd en is ook op andere niveaus geregeld 

uiting gegeven aan onvrede met de voornemens van de gemeente.  
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De rekenkamer is voornemens in beeld te brengen op welke momenten de inspraak van 

de burgers bij dergelijke trajecten gevraagd is en wanneer men op andere manieren 

invloed uit kon oefenen. Op welke wijze kan men invloed uitoefenen op projecten die 

door de gemeente of door een niet-publieke partij worden uitgevoerd? Op welke wijze 

betreft de gemeente de burgers bij grote grondexploitaties?  

Het onderzoek bestaat uit een drietal casestudies (IKEA, MEAS en herontwikkeling 

Engelendaal) en deze cases worden vergeleken met vergelijkbare projecten uit andere 

gemeenten. Het IBO-protocol van de gemeente zal worden getoetst aan de huidige 

maatstaven van interactieve beleidsvorming.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Regioplan. In het onderzoek is opgenomen een 

consultatie van de raadsfracties; wij hopen dat u daar medewerking aan wilt verlenen. 

Naar verwachting is de raadpleging begin oktober, de afronding van het gehele 

onderzoek zal aan het einde van het jaar zijn.  
 

Onderzoek Integriteit 

Voor het functioneren van het openbaar bestuur is vertrouwen van groot belang. Een 

burger moet zijn overheid kunnen vertrouwen. De overheid heeft bijzondere 

bevoegdheden met grote invloed op het leven van burgers. De overheid heft belastingen , 

controleert de naleving van wetten, geeft vergunningen af en kan de naleving van wetten 

afdwingen. Wanneer de overheid niet integer is zal de burger zijn overheid niet meer 

vertrouwen. Als de overheid de wet niet naleeft voelen ook burgers zich niet gebonden 

aan de wetten en de hieraan ten grondslag liggende normen en waarden. Dit maakt 

integriteit onmisbaar voor het functioneren van de overheid. 

Voor het begrip integriteit bestaat nog geen algemeen geaccepteerde eenduidige definitie. 

Over het algemeen worden onder integriteit zaken verstaan als het naleven van wetten en 

afwezigheid van corruptie en fraudeleus gedrag. In relatie tot de overheid worden aan 

integriteit en de borging daarvan begrippen als goed ambtenaar schap en goed 

werkgeverschap gekoppeld. 

Hoofdvragen bij dit onderzoek zijn of het integriteitsbeleid van Leiderdorp voldoet aan 

de daaraan te stellen eisen en of aan dit beleid in de praktijk ook uitvoering wordt 

gegeven. Tevens wordt onderzocht of de uitvoering van dit beleid ook het integer 

handelen binnen Leiderdorp bevordert? 

Het gaat in dit onderzoek om hoe Leiderdorp als overheidswerkgever invulling geeft aan 

de wettelijke verplichting om een integriteit beleid te voeren.  

De twee belangrijkste fases in het onderzoek zijn het in kaart brengen van de 

kwetsbaarheden op integriteitsterrein en het vervolgens in kaart brengen van de 

weerbaarheid tegen deze kwetsbaarheden. Door de resultaten uit deze fases tegen elkaar 

af te zetten wordt duidelijk waar zich binnen Leiderdorp feitelijke kwetsbaarheden 

voordoen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. Volgens de planning van 

het onderzoek is het onderzoeksrapport eind 2015 gereed. 
   

Ik hoop u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, namens de Rekenkamer Leiderdorp,  

 

Joherlia van Veldhuizen, secretaris 


